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CASTELL DE ROCABRUNA 

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 2013 

 

El castell de Rocabruna és un conjunt fortificat d’època medieval construït 

sobre un turó a 996 metres snm, a l’extrem nord-est del municipi de 

Camprodon (Ripollès). Té un magnífic control visual de la vall de Beget cap a 

l’est, l’alta Garrotxa al sud i la carena pirinenca de Coll d’Ares cap al nord.  

 

 
Vista del turó del castell des del coll de la Buxeda, a ponent. 

 

Està documentat des de l’any 986, quan era propietat de Pere de Rocabruna, 

qui va ser company del comte de Besalú Oliba Cabreta en l’expedició d’auxili al 

comte Borrell II de Barcelona, per reconquerir la ciutat de Barcelona a Al-

Mansur.  

 

Els documents posteriors parlen de canvis de mans durant els segles XII i XIII, 

del terratrèmol que destrueix la capella al segle XV i de la participació del 

senyor de Rocapruna, Pere Desbac, com a valedor de Joan II en la Guerra civil 

catalana. El moment més ben representat als nivells arqueològics coincideix 

amb aquest moment de gran activitat bèl·lica del segle XV. 

 

 

 
 

 

La intervenció té lloc dins el projecte de consolidació i restauració que el Servei 

de Monuments de la Diputació de Girona hi desenvolupa des del 2006, 

finançant els treballs arqueològics i la restauració de materials.  
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Des del 2006 fins al 2011 la intervenció s’ha centrat en el recinte sobirà, a la 

part superior del turó rocós. Aquest aflorament va ser adaptat per a la 

residència senyorial a partir del segles XIV, annexant tot un edifici al sud de la 

torre d'homenatge. L'accés és per la porta meridional, que no ha conservat els 

elements de l'escala original. Al voltant d'aquest edifici s'organitzà un pas de 

ronda que va necessitar un anivellament al costat sud i oest i es va adaptar a la 

roca al costat est i nord. Al costat est els tres pilars, encara visibles, haurien 

suportat una barbacana de fusta que no s'ha conservat. 

L'edifici s'organitza al voltant d'un pati central empedrat, sofert i anivellat sobre 

el subsòl rocós, que recull la llum natural i l'aigua de pluja amb pendent cap el 

sud-oest. També funciona com a distribuïdor cap a la planta superior, cap a les 

cambres d'estada als costat est i oest, a una probable capella al sud i a la torre 

de guaita al nord. A l'est d’aquest pati distribuïdor es troba la comuna, que 

conserva la canalització original de l'aigua plujana cap a l'exterior, que 

connecta amb el desguàs de la latrina. Al costat de la comuna l’estança est 

conserva retallada a la roca l'empremta dels cairons de fusta destinats a 

sostenir un paviment empostissat. Al seu davant l’estança oest també devia 

tenir un paviment perible (fusta o terra batuda coberta amb estores) atès que 

no se n'ha registrat cap altre. L'única entrada de llum natural a les estances era 

des del pati central. L'absència de traces de llars de foc fa pensar que 

s'escalfaven amb brasers. La cambra sud sembla haver estat originalment la 

capella del castell, advocada a Sant Llorenç. La documentació parla de la seva 

destrucció a causa dels terratrèmols del segle XV i de la demanda que el 

propietari va fer al Bisbat per edificar-la en una altra banda del castell. A partir 

d'aquest moment es va aprofitar el seu espai per folrar-ne els murs, revestir-los 

amb morter hidràulic i convertir-lo en un dipòsit d'aigua o cisterna a la que 

s'accedia per uns esglaons de pedra des del pati.  

La torre de l’homenatge és l'element arquitectònic en el que es recolza la 

residència del segle XIV.Des de l'exterior, pel seu costat nord-est, s'hi ha pogut 

reconèixer una via d'accés esglaonat sobre el subsòl, formant part del camí de 

ronda. 
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Castell de Rocabruna. Recinte sobirà. Any 2011 

 

Finalitzada la intervenció al recinte sobirà l’any 2011, l’any passat vam iniciar 

l’excavació als espais del recinte jussà.  

 

Castell de Rocabruna. Any 1994 

Torre de 

l’homenatge 

Recinte sobirà 

Zona 1 
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Intervenció de 2012-2013 
 

Enguany hem continuat l’excavació de l’interior de l’edifici de ponent (Zona 5), 

La campanya s’ha focalitzat en l’extrem nord de l’edifici, obrint uns 40 m2 dels 

120 totals. L’edifici de ponent és un gran edifici de planta rectangular, 

compartimentat, com ens indica un petit mur que amortitza un arc de 

sosteniment del sostre de la planta baixa. Estratigràficament trobem, gairebé en 

superfície, el nivell de l’enderroc dels murs, per sota del qual apareixen les 

restes d’un paviment de lloses, que provindria, probablement, del pis superior, i 

que s’hauria esfondrat al mateix moment que les parets de l’edifici.. L’espai de 

la sala degué ser polivalent, amb residència al pis superior, magatzem i 

estabulació als baixos,  

 

 
L’edifici de ponent a l’inici de la intervenció  de 2013 
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Espai d’excavació dins l’edifici de ponent vist des 

de l’est. observem l’aparició inicial del nivell 

d’enderrocd’enderroc. 

 

El mateix espai amb el nivell de lloses per sota 

l’enderroc. A l’esquerra observem el mur que 

amortitza l’arcada i compartimenta l’espai nord 

de la sala. 

 
 de 
 

 

Espai d’excavació dins l’edifici de ponent vist 

des del nord: arrencament d’arc adossat al mur 

est de l’edifici. Observem  també el mur que 

l’amortitza.. 
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Sondeigs 2013 
 

La consolidació del monument exigeix fer algunes comprovacions en forma de 

sondeig abans de programar les següents propostes arqueològiques del 

Servei. És per aquest motiu que enguany es va procedir a sondejar en tres 

punts diferents del mur perimetral del recinte jussà a ponent i a netejar la vora 

interna del mur perimetral de migdia.  

 

 

El sondeig realitzat al sud de l’edifici de ponent  

Aquest sondeig ens ha permès contrastar l’existència d’un espai d’accés a 

l’edifici des del sud, amb una porta que conserva els brancals i el llindar de 

pedra, així com un segon accès cap a l’espai sud del recinte jussà. El registre 

d’un paviment adaptat a la roca i la troballa de diferents objectes d’ús quotidià 

ens informen d’un ús diferenciat d’aquest espai i suggereixen una regulació de 

la circulació i la compartimentació de l’espai exterior dels edificis.  

 

Sondeig 3. 

Localització del 

sondeig al sud de 

l’edifici 
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Sondeig 3. 

S’observa una 

relació 

esglaonada entre 

la porta d’accés a 

l’edifici (esquerra) 

i la porta d’accés 

al recinte . 

 

 

 

 

Neteja del mur perimetral de migdia 

 

Per tal de preveure l’actuació en la zona perimetral de migdia, s’ha procedit a 

destapar mínimament els trams de mur conservats. L’objectiu era comprovar el 

seu contorn i contrastar l’existència d’un parament intern. La fragilitat d’aquests 

murs, tanmateix, ens ha condicionat la neteja i ens hem limitat a netejar de 

vegetals i terra l’estrictament necessari per tal de poder fer les observacions 

pertinents sense posar en risc l’estructura conservada. 

 

La neteja dels murs perimetrals de migdia ens ha permès observar que: 

 

 existeix un mur perimetral amb parament intern i extern tant entre la 

cantonada sudest del recinte sobirà i la torre circular (l’anomenarem tram 

1) com entre la torre del sudoest i la torre circular (tram 2), per bé que 

alguns trams es troben molt malmesos a nivell superficial. 

 hi ha diferències importants entre els dos trams: el tram 1 està format 

per pedres més irregulars, molt deteriorat i mogut cap a l’exterior, amb 

diverses reparacions antigues, de manera que requereix una més 

acurada consolidació. El tram 2 queda més protegit i presenta un 

Porta edifici 
Porta accés recinte 
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parament intern i extern més regular, conservant pedres més escairades 

i amb major estabilitat que les del tram 1.. 

 la relació amb la torreta circular de migdia és evident en el cas del tram 

1, que se li adossa en un punt molt protegit per vegetació. En el cas del 

tram 2, la relació no queda clara. Caldran actuacions posteriors per 

poder-ho esbrinar...  

 

Neteja del mur perimetral 

de migdia (tram 1) des de 

la cantonada sud-est del 

recinte sobirà.  

 



Intervencions arqueològiques al Castell de Rocabruna 2007-2013 

 

 B.Agustí/D.Codina Página 9 

 

 

Neteja del mur perimetral 

sud fins la torre sudoest 

(tram 2).  

 

 

 

Marge intern del mur 

perimetral de migdia (tram 

2). Observem la direcció 

des de la bestorre 

quadrangular del sudoest 

cap a la torreta circular de 

migdia. 
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El mateix mur vist des del 

sud. La fletxa indica 

l’alçada mínima del mur 

perimetral que es conserva 

en la cantonada de la 

bestorre quadrangular 

 

Selecció de materials 

 

Entre els materials arqueològics recuperem objectes d’ús quotidià tant 

residencial com militar, especialment representatius del període baixmedieval i 

modern. 

 

 

Peces de brigandina o cuirassa de ferro amb reblons de bronze. 
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Anelles de cota de malla Estrep de cavaller ovalat 

 

 

  

Fermall de bronze per a corretja, amb 
decoració zoomorfa representant un 
au 

Fermall de corretja metàl·lica amb aleació de coure, part interior 
corbada, amb perforacions pels ribets que fixen la tija de cuir 
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Nou de ballesta d’os 

 

  

Pesal de croat de Barcelona o Perpinyà. Anvers. 
bust del rei. Finals del segle XV. 

Revers: creu de croat, punts i anelles amb 
contramarca de l’escut. 

 

 

 

 

 



Intervencions arqueològiques al Castell de Rocabruna 2007-2013 

 

 B.Agustí/D.Codina Página 13 

 

 

Fitxes de joc treballades en banya de cérvol. Anvers representant una àliga en aparició frontal 

 

Fitxes de joc treballades en banya de cérvol. Revers representant el símbol de peixos i una àliga en 
aparició lateral 

 

 

 


